
 

 

#Durf te vragen Inspiratiedag bedrijfsafval 
 

1. Wat is er voor nodig om alle bedrijven hun organisch afval te laten scheiden? 

2. Ben benieuwd of mensen weten waar hun plastic afval naartoe gaat? 

3. Waarom is de afval stroom niet transparanter? (per gemeente verschillend) 
4. Hoe kunnen we een mindset shift realiseren waarbij de focus wordt verlegd van recyclen 

naar voorkomen? 

5. Hoe krijg je het afval scheiden door heel Nederland op 1 lijn? Makkelijk voor 
herkenbaarheid 

6. Moeten we afval nog wel scheiden bij de bron? De mens is nog altijd niet heel nauwkeurig 

hierin. 
7. Hoe kan je het gedrag van mensen veranderen?  

8. Waarom dwingen wij leveranciers niet om plasticvrij te leveren? 

9. Hoe krijgen we onze medewerkers zo ver dat ze afval op de juiste manier gaan scheiden?  
10. Hoe creëer je draagvlak voor afvalscheiding bij een selecte groep die het eigenlijk niet 

zoveel interesseert? 

11. Hoe kan ik vanuit inkoop mijn hoeveelheid bedrijfsafval terugdringen? 
12. Hoe snel verbetert de nascheiding? Moeten we blijven scheiden aan de bron? 

13. Hoe kan een kleinere organisatie tegen redelijke kosten afval scheiden en laten verwerken? 

14. Wat zijn de quick wins mbt afvalscheiding als je nog aan het begin staat? 
15. Hoe kan je vanaf de inkoop al zorgen voor minder afval in je bedrijfsvoering? 

16. Afval scheiden in de zorgsector. Hoe kan dat beter bijdragen aan de doelen? 

17. Hoe kunnen we in ons gemeentehuis bedrijfsafvalstromen die overblijven zo duurzaam 
mogelijk laten verwerken en indien mogelijk circulair maken? 

18. Hoe reduceren we het restafval in de kantoren? 

19. Hoe krijgen we de afvalverwerker zo ver om swill af te voeren in plaats van alles als 
restafval af te voeren? 

20. Afval scheiden op de werkvloer? Hoe pak je dat aan? 

21. Wat speelt er en welke ontwikkelingen zijn interessant? 
22. Verwerker/nascheiding van PLA en compostable disposables. 

23. Welke verspilling hebben andere bedrijven (grotendeels) opgelost? 

24. Wat doen anderen waarvan wij kunnen leren? 
25. Hoe borg ik mijn circulaire bedrijfsdoelstellingen in mijn afvalcontract? 

26. Hoe klant adviseren en interne logistiek verbeteren? 

27. Hoe kan ik mijn papieren handdoeken laten recyclen? 
28. Hoe krijg je alle medewerkers en studenten mee met afvalscheiding? 

29. Hoe krijgen wij leerlingen en studenten zover dat zij afval scheiden? 

30. Hoever kan je gaan om gasten en personeel te stimuleren om minder afval te produceren 
zonder dat andere processen in het gedrang komen? 

31. Hoe papieren handdoeken recyclen? 

32. Hoe kan ik mijn bedrijf in een stappenplan naar zero-waste transformeren in 3-4 jaar? 
33. Online shoppen groeit en daarmee ook de afvalstroom. Welke initiatieven zijn er (gepland) 

om dit te reduceren? 

 


